
Mönster 3837                 Väst i Tibet/Anisia 
 
Storlek:                             S                 (M)                 L              (XL)               XXL 
 
Bystmått:                        88              (96)               104          (112)             120 cm 
 
Längd mitt fram:      54               (56)               58            (60)                62 cm 
 
Garn:                       Cewec´s     Tibet ( 24% yak, 55% merinoull, 21% polyamide 25g = 190 m) 
                                Cewec´s     Anisia ( 76% kid mohair, 24% polyamide, 25g = 235m) 
 
Garnåtgång:  
Tibet färg 31                3                  (3)                  4              (4)                   5 nystan   
Anisia färg 56              2                 (2)                   3              (3)                   4 nystan 
 
Stickor:                            Rundst 4 (40 +80cm), sticka 5 (80) cm, hjälpst till vridning. 
 
Stickfasthet:              18m = 10cm på sticka 5 med 1 tråd Tibet och 1tråd Anisia. 
 
Förkortningar:             m = maska, s= sticka r = rät, av = avig, tills= tillsammans, hj-s = hjälpsticka, 
                                               GSR = German short row. 
OBS:                                   Hela arbetet stickas med 1 tråd av Tibet och 1 tråd Anisia  
                                               Västen är stickad med vändvarv, så den är längre bak än fram. (se i bild)  
 
Info GRS Teknik:      När det är vänt så lyft första m med garnet framför arb, drag i garnet så m 
                                               höger sticka stramas till, och liknar en ”dubbel” m. När det sen skall stickas  
                                               ett varv över alla m stickas den ” dubbla” m som en vanlig m. 
 
Rygg/Fram:  Lägg upp med rundst 4 med 1 tråd av varje 178 (192) 210 (224) 242 m. Sticka runt i 
resår *1r,1av* upprepa från *-* varvet runt. Sticka till resåren mäter 5cm. Byt till rundst  5 och sticka  
slätstickning, samtidigt som det minskas jämt fördelat till 160 (172) 188 (200) 216 m. sticka 2 varv 
slätstickning. Sätt markör med 80 (86) 94 (100) 108m till varje del.  Sätt ytterligare 2 markörer efter 
20 m in på varje sida av framst. , det är nu 40 (46) 54 (60) 68 m som är markera de (mittersta på 
fram). Nu stickas vändvarv, för att få den längre bak. Börja vid varvets början och sticka bakst maskor 
till första markören på framst. Vänd med GSR: tekniken (se under info) och sticka till framst andra 
sida. Vänd med GSR. Och sticka tillbaka till 5 m före första vändning, vänd med GSR.  Fortsätt på 
detta sätt till du har gjort 7 (7) 8 (8) 9 vändningar i var sida. Efter sista vändning stickas det över alla 
m fram till början av varvet Sticka nu ett varv över alla m, Alla ”dubbel” m stickas som en m. 
Fortsätt runt i slätst till arb mäter 30 (32) 34 (36) 38 cm. 
Nu delas arb till armhål och V-ringning: markera först de 6 mittersta m på framst. 
Avmaska de 6 första m på varvet, sticka fram till 6 m innan markör i sidan avmaska 12 m till armhål, 
sticka fram till de markerade 6 m på framst som stickas: 1av, 2m på en hj-s bakom arb 
Sticka 2 m sticka m från hj-s rät. Sticka 1av. Sticka fram till 6m innan varvet slutar, avmaska dessa 6 
m. 
Arb är nu delat i rygg, och 2 framst. 
 
Rygg: 68 (74) 82 (88) 96m. Fortsätt minska till armhål:  Sticka 1km 4r, lyft 1m och sticka 1r, tag den 
lyfta maskan över, sticka tills det är 7 m kvar 2r tills, 4 r, 1 km. sticka av m tillbaka. 
Upprepa intag. vartannat varv innanför 5m i var sida totalt 5 ggr = 58 (64) 72 (78) 86 m kvar. 



Fortsätt rakt upp till hel längd. sätt de yttersta 13 (15) 16 (17) 18 m i var sida på en tråd och sätt de 
mittersta 32 (34) 40 (44) 50 m på en tråd till nacke.     
 
Höger fram: (arb vänstra sida, sett framifrån): 34 (37) 41 (44) 48 m. Börja från avigan och 
sticka aviga fram till markör, sticka 1 r, 2 av, och lägg upp 1 m till  kantm.  35 (38) 42 (45)49 m. 
  
V:1 (rätan) – sticka 1 km, sticka 2: dra m rät bakom första m, sticka 1m rät, och låt båda m glida av 
stickan. 1av, 2 vridet rät tills, sticka till 7m kvar, 2r tills, 4r, 1km. 
V:2 (avigt) – sticka avigt tillbaka, till 4 m kvar innan V-ringning, som stickas 1 r, 2 av, 1 km. 
Upprepa dessa 2 varv till det är intaget totalt 5 ggr i ärmhåla (som på rygg) och samtidigt 5 ggr vid V-
ringning = 24 (27) 31 (34) 38 m på stickan. Fortsätt att minska till V-ringning på vartannat varv (= 
varv1) OBS:  tag inte in mer vid armhål. Upprepa intagn till det finns 13 (15) 16 (17) 18 m Fortsätt 
sticka rakt till hel längd. 
Låt axelm vila. 
 
V fram: (arb högra sida sett framifrån) 34 (37) 41 (44) 48 m. Börja från avigan = vid V-ringning. 
Lägg upp 1m = km, och sticka 2 av, 1 r, sticka avigt varvet ut. 
V1: (rätan) – sticka 1 km, 4r, lyft 1m, 1 r. tag den lyfta m över, sticka räta fram till resterande 6m. 2r 
tills, 1 av, sticka m 2 rät framför 1m, sticka 1r och låt båda glida av stickan, 1km. 
V:2 (avigan) 1km, 2av, 1r, aviga varvet ut. Upprepa dessa 2v till det är intaget 5 ggr till armhåla och 
5 ggr till V-ringning. Sticka lika som höger men spegelvänt. 
 
Montering, hals och ärmresår. Lägg arb räta mot räta och sticka ihop axlarna: sticka 1m 
från varje sticka rät tills., SAMTIDIGT som de avmaskas. Sticka andra axeln på samma sätt. 
 
Halskant: Plocka upp på sticka 4 (40) cm med början vid den ena axeln 1m i varje v men hoppa 
över vart 4 v. Maskorna i nacken stickas rät. CA: 120 (124) 128 (132) 136 m Markera mitt m i V-et, 
den skall vara en rät maska. Räkna ut från markören i V-et hur du skall starta vid axeln. 
Sticka resår 1r, 1av, fram till 2m före markör, 2 vridet rät tills, sticka den markerade m rät, 2r tills. 
Fortsätt i ribb varvet ut. Upprepa intagningarna på var sida om mittm på varje v. Sticka totalt 6 v 
maska av i resår. 
 
Ärmkanter:  Plocka upp med 4 (40) cm på samma vis som halsen. Ca 98 (102) 106 (110) 114 m. 
sticka 6 varv resår. och maska av i resår. 
Fäst trådarna. Lägg  arb mellan fuktiga handukar och låt torka. 
 
Design och mönster; Sanne Lousdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  


